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Ref. af Bestyrelsesmøde 

Søndag d. 22. nov. 2020  

 
Deltager.: Connie, Allan, Jesper, Kim og Jette     Afbud fra Ruth 

1. Underskrivelse af referat fra best. møde d. 25. okt. 2020 

Underskrevet af tilstedeværende medlemmer  

2. Færdig udarbejdelse af budgetforslag 2021-2022 

Ved gennemgang af forslag til budget for 2020 -2021 blev der foretaget enkelte justeringer. 

 Budgettet er endnu ikke helt på plads, da bestyrelsen fortsat venter svar på div. opgaver  

 Udgifter i forbindelse med begæring af tvangsauktion undersøges. 

Udgifter i forbindelse med evt. klage vedr. grusgraven.  Afventer ref. fra Grusgravsmødet d. 18.nov.  

3. Nyt fra formanden 

Vedr. grusgraven arbejder en ekstern gruppe videre med dette.  

Nyt fra kassereren 

Økonomi: 

Foreningens økonomi ser rigtig sund ud. Til d.d. har vi overskud i forhold til budgettet for 2020. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at sætte gang i div projekter på grønne områder og veje.    

Gebyrer. 

Banken har hævet deres gebyr for overførsler og lign til kr. 2,- mod tidligere kr. 1.-      

Negative renter.  Foreningen skal betale negative renter for alt indestående. Ca.2700,- kr.  

Jette undersøger, om der findes muligheder for at få nedbragt renteudgiften.  

 Den eneste mulighed var, at investere pengene. Det agter bestyrelsen absolut ikke.  

Verserende Inkasso / Fogedretssag er desværre nået dertil, at foreningen ser sig nødsaget til at 

begære tvangsauktion. Sagsomkostninger vil blive pålagt skyldner.  

4. Nyt fra Grønne områder og veje 

Høje træer + div. Bilag 1 

Kim indhenter tilbud på fældning af høje træer på strækningen mellem Lenesvej og Poulsvej.  

Der er forslag om at fældede træer skæres op i stykker af 30 cm. som kan hentes af grundejere efter 

først til mølle princippet. Dette skal publiceres på en sådan måde, at flest mulige grundejere får 

mulighed for at få del i træet.  

Grene op til ca. 10 cm. tykkelses flises. Flisen lægges på stykket bag spireabuskene på højre side af 

Lizzivej, når man kommer kørende fra Lenesvej. Tanken er, at vi på fællesarbejdsdagen luger og 

gøder buskene med hestemøg, og efter flg. dækker med flisen 

Græsslåning 

Vedr. fællestilbud på græsslåning fornemmes det at Plantagen ikke er den store tilhænger af at 

fortsætte dette samarbejde. Vi afventer endelig udmelding fra Ingershøj. Connie vil undersøge 

dette.  

Vedr. græsslåning Der er nogle steder plads til forbedringer.  Steven kontaktes. 

Poppelforsøg. 

Foreningen har modtaget tilbud på at trimme poplerne på Tørvemosevej, ud for en ikke beboet 

grund. Trimning er et forsøg for at se, om det på sigt kan svare sig at trimme poplerne fremfor at 

fælde og rodfræse dem.  

Tilbud veje bilag 2. 
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Der er flere steder på vores veje kørespor fra større køretøjer. Det har bevirket, at der nogle steder 

er opstået traktose. For at forebygge dette andre steder, vil der blive set på, hvilke forebyggende 

foranstaltninger, der kan komme på tale.  

Foreningen har modtaget tilbud på reparation og udlægning af skærver på samtlige af foreningens 

veje.  Granvej og Poulsvej står dog ikke nævnt i tilbuddet, men vi formoder, at de er incl. Det bliver 

undersøgt. Herefter accepteres tilbuddet og arbejdet sættes i gang. 

 Evt.  

Fælles arbejds / hyggedag lørdag  d. 20. marts 2021 

 Højtryksspuling af alle sten. 

 Maling af alle sten, hvis vejret tillader det, da de skal være tørre.  

 Lugning, gødning samt udlæg af flis omkring spireabuske på Lizzivej. Evt. fylde op med 

spireaer fra den ene side af vejen til den anden. Det tages der stilling til på dagen.  

 

Dato for næste bestyrelsesmøde søndag d. 19. januar. 2021  kl 18.00  

 

Generalforsamling mandag d. 5. april 2021  kl 11.00   

 

Bestyrelsen gør opmærksom på at Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 

1. februar.  

 

OBS OBS OBS                  NY AFFALDSSORTERING 

Vi gør grundejerne opmærksom på at kommunen fjerner de store fælles containere til papir.  

Der vil fremover kun stå en container til glas.  

Dette sker efter, at den nye sorteringsordning er trådt i kraft pr. 1. nov. 2020.  Ikke alle er fjernet 

endnu, men det vil de blive. Fremover skal I kun gå til jeres egen affaldsspand med papir og pap.  

Vi har desværre set, at nogle grundejere har smidt deres papiraffald på den plads hvor 

papircontaineren før stod. ØV ØV Det pryder desværre ikke området.   

 

Bestyrelsen ønsker alle grundejere en 

Glædelig Jul samt Et Godt Nytår 

med tak for året der gik. 
                     
 


